
Zápis z dálkového jednání KMČ č. 19 Pavlovičky konaného 12. 4. 2021  

 

Zúčastnili se: Dušan Čáslava, PhDr. Zita Chalupová, Ing. Veronika Kochová, Božena 

Kurfürstová, RNDr. Kateřina Mutinová, Ing. Aleš Opletal, Jarmila Přerovská, Zdeněk 

Smyčka  

 

Program jednání:  

1. Kontrola zápisu z minulé schůze konané dne 1. 3. 2021  

2. Přechod pro chodce v ulici U Podjezdu  

3. Dlouhodobý investiční plán 

4. Estetizace 2021  

5. Opravy chodníků 2021  

6. Chodník v ulici Luční 

7. Různé  

 

Ad 2: KMČ oslovil předseda chválkovické komise ohledně modernizace přechodu pro chodce 

v ulici U Podjezdu. Již dříve podali občané podnět, že přechod je špatně označen, nicméně 

policie KMČ ubezpečila, že je v pořádku. Dle předsedy Štěpánka je modernizace přechodu 

uvedena v městském projektu Bezpečná cesta do školy. KMČ nyní zjistí, jaké by byly 

možnosti úpravy, zadá modernizaci jako jeden z projektových námětů Dlouhodobého 

investičního plánu a bude společně s KMČ Chválkovice požadovat opravu přechodu 

z preventivních důvodů. 

 

Ad 3: KMČ do Dlouhodobého investičního plánu navrhne také komplexní obnovu živého 

plotu v ulici Pavlovické. 

 

Ad 4: Z prostředků estetizace (300 000 Kč) letos bude pokračovat, až dovolí počasí, výsadba 

dřevin a úpravy okolí ZŠ Gorkého podle Studie zeleně. Několik stromů již je vysazeno, odbor 

městské zeleně nyní objedná první várku růží a čtvrtý buk do zeleného pásu v Čadově ulici. 

Břízy v ulici Veverkově již jsou vysazeny. KMČ ještě dle výše prostředků, které v kapitole 

estetizace jsou, domluví s odborem městské zeleně úpravu zeleného prostranství v ulici 

Veverkově vedle nové prodejny elektrokol.  

 

Ad 5: Z chodníkové kapitoly (200 000 Kč) budou letos opraveny dva úseky v ulici 

Chválkovické (od č. 48 po č 58 – 185 000 Kč, od č. 58 po č. 70 – 163 000 Kč). 50 000 Kč 

převede KMČ z provozní kapitoly a 50 000 Kč z kapitoly estetizace, odbor dopravy nemůže 

přispět vyšší částkou než 50 000 Kč.   

 

Ad 6: Na opraveném chodníku v Luční ulici leží dle sdělení tamních obyvatel hromádky 

písku, KMČ osloví TSMO s žádostí o uklizení. Místo trávníku, který chodník před opravou 

lemoval, je jen hlína, odbor městské zeleně proto bude požádán o úpravu povrchu a osetí 

trávou. 

 

Ad 7: KMČ kontaktovali zástupci Městské policie a Policie ČR ohledně případných 

požadavků, upozornění či dohledu. MP bude oslovena ve věci automobilu Alfa Romeo 

dlouhodobě parkujícího ve Veverkově ulici. 

 

 

Schůze ukončena v 18.15 hod.     PhDr. Zita Chalupová  

Zapsala PhDr. Zita Chalupová.    předsedkyně KMČ č. 19 Pavlovičky 


